
Referat generalforsamlingen lørdag d. 19. maj 2018

Lasse Randa blev indledningsvis valgt som dirigent for generalforsamling, og han erklærede, at 
indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt i henhold til klubbens vedtægter. 

Lasse gav herefter ordet til Lars Thomsen, som fremlagde bestyrelsens beretning for sæsonen. 
Herunder kommer den skriftlige beretning:

 Bestyrelsens beretning 2018

Nu er vi igen nået til dette års generalforsamling, og det er tid til at berette om, hvorledes 
sæsonen er gået for vores bordtennisklub. Denne sæson ligner på mange måder de foregående 
sæsoner, hvor det stadig går godt i seniorafdelingen, mens der er et stykke vej igen for 
ungdomsafdeling. 

Jubilæum

Denne sæson var ligeledes sæsonen, hvor klubben kunne fejre 60. års jubilæum. Dette blev 
markeret med en reception d. 14/4-18, hvor nuværende som gamle medlemmer deltog. Ligeledes 
var der repræsentanter fra Aalborg kommune, Sifa, Folkeoplysningsforbundet og andre klubber. 

Ungdom

Træning

Et nyt tiltag i ungdomsafdelingen gjorde at sidste sæson varede længere end normalt, da alle 
ungdomsspillere havde mulighed for at deltage i sommertræning, som blev afviklet hver onsdag. 
Der var et flot fremmøde hele sommeren igennem.

Det daglige træning var igen i denne sæson opdelt i to hold(begynder og øvet), hvor begge hold 
trænede 2 gange om ugen. Der var 2 trænere på begynderholdet og 1 træner på det øvede hold. 

Holdturnering

I efterårsturnering deltog klubben med 2 hold(junior 1 og yngre drenge 3). I forårsturneringen var 
der meldt 3 hold til (junior 1, yngre drenge 2 og yngre drenge 3)



Aktiviteter

Stævneserie

Et samarbejde med Vhg og BI(Brønderslev) om afvikling af en nordjysk stævneserie for ungdom, 
som henvender sig til begyndere og letøvede spillere, så dagens lys. BI, Btk Tateni afviklede 2 
stævner og Vhg 1 stævne. Der var fin fremmøde ved alle stævner ca. 50 spillere.

Fællestræning

Der blev ligeledes afviklet en fællestræning for ungdom med deltagelse af spillere fra Gjøl, 
Svenstrup, Vhg  og Btk Tateni d. 4/11. Her var Lasse og Simon trænere.

Klubmesterskaberne

De årlige klubmesterskaber for ungdom blev afviklet d. 14/4, og børnene fik efterfølgende pizza og
sodavand.

Andre aktiviteter

Der blev ligeledes afholdt juleafslutning, og ungdomsafslutning hvor medaljer og pokaler fra 
klubmesterskaberne blev uddelt. 

Senior

Træning

Igen i denne sæson blev der afviklet sommertræning, hver mandag og onsdag var salen åben for 
spil. Der var igen et rigtig flot fremmøde.

Træningen mandag var igen opdelt i 2 træningshold med turneringsspillerne på det tidlige hold og 
motionister på det sene hold. Hvor der var trænere på begge hold. Onsdags træning derimod var 
der fri træning samt afvikling af turneringskampe for klubbens ca. 50 spillere.

Holdturnering

I efterårsturneringen for senior deltog klubben med 5 hold, og i foråret deltog 6 hold.

Aktiviteter

Klubben afholdte for første gang Seniorstafetten d.21/10, hvor spillere fra de omkringliggende 
klubber deltog. Der blev først afviklet en lille turnering, og herefter var der spisning for alle 
deltagerne.



De årlige begivenheder julefrokost, klubmesterskaberne og afslutningsfest er ligeledes blevet 
afviklet.

Bestyrelse

Et møde med Jeppe Damsgaard, Dbtu konsulent klargjorde for bestyrelsen, at der var en 
problemstilling ift., at for mange af bestyrelsen opgaver hvilede på for få skuldre. Det medførte, at 
bestyrelsen har arbejdet på at få udarbejdet et årshjul, hvor alle arbejdsopgaverne bliver beskrevet 
med henblik på at disse kan fordeles ud på flere hænder. Dette årshjul skal gerne være færdiggjort 
inden den nye sæson går i gang, således at opgaverne kan blive fordelt i den nye sæson.

I løbet af sæsonen udtrådte Kristoffer Madsbøll af bestyrelsen, og suppleant Anders M. Christensen 
overtog hans plads i bestyrelsen.

Afslutningsvis vil jeg gerne på klubbens vegne takke alle som i løbet af denne sæson har hjulpet 
klubben med store som små opgaver.

På vegne af bestyrelsen

Lars Thomsen

Klubbens kasserer Anders Pedersen, fremlagde årets regnskabet som blev præsenteret og 
gennemgået. Regnskabet blev godkendt

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer: Steffen Pedersen og Lars Thomsen var på valg, 
hvor kun Lars modtog genvalg. Steffen ønske at træde ud af bestyrelsen. Jesper Torp Nielsen blev 
valgt til at overtage pladsen i bestyrelsen. Der skulle vælges to nye suppleanter. Her blev Carsten 
Rønfeldt og Johnny Jensen valgt.

De to revisorsuppleanter Ole og Tom modtog genvalg

Eventuelt:

Der har i foråret forsvundet både penge og sodavand fra klubben, hvilket førte til en livlig debat 
om, hvorledes dette kunne stoppes. Alle opfordres til at betale med mobilepay, således der er så 
få kontanter i klubben som muligt. 

Årets leder blev i år tildelt både Henrik ”Direktør” Jensen og Johnny Jensen, som begge modtog en 
stor klapsalve fra de fremmødte. De har igen i år lave et stort stykke frivilligt arbejde for klubben.



På vegne af bestyrelsen

Lars Thomsen

Johnny Jensen, Carsten Thomsen og Henrik "Direktør" Jensen


